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Dia da Internet Mais Segura  

2015 

Sessão dinamizada a 
partir das propostas do 
Projeto SeguraNet no 
âmbito da segurança, 
direitos e deveres na 
utilização da Internet em  

articulação com Oferta 
Complementar de 
Educação para a 
Cidadania. 
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Regras básicas para todos! 

Agrupamento de Escolas 
Rafael Bordalo Pinheiro 

Biblioteca Escolar ESRBP 

12-02-2015 

6 



 Utilizaram uma foto minha nas redes sociais sem a minha autorização. É 
legal? 

 CDADC – protege a fotografia como obra percecionada pelos 
sentidos. 

 Configurar a privacidade e partilha. 

 Selecionar o que se partilha e com quem. 

 Direito moral (personalidade) à imagem. 
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Dia da Internet mais segura 

• Quiz4You SeguraNet 

 

• No dia 11 de fevereiro, comemorou-se o  Dia da 
Internet Mais Segura. O SeguraNet programou um 
conjunto alargado de iniciativas e eventos, de entre 
os quais se destaca a disponibilização do Quiz4you 
SeguraNet, um baralho de 52 cartas com mais de 
200 questões sobre segurança digital. 

• Disponível na BE. 

• http://www.seguranet.pt/blog/quiz4you-seguranet/ 
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• Objetivos:  
▫ Conhecer direitos e deveres no uso da Internet. 
▫ Refletir sobre esses direitos.  
▫ Formar para a cidadania na era digital 
▫ Criar uma Internet melhor 

 Semana da Internet mais segura 
▫ Reconhecer a importância da fidelidade e da veracidade da informação.  
▫ Conhecer as regras do copyright. 

 
 

• NOTEM BEM: Antes de responder... Leiam o DESAFIO na 
totalidade e sigam as ligações recomendadas, sempre que existam. 
Desta forma, ficarão a saber mais. A exemplo das outras matérias, 
poderão continuar a discussão em casa e na escola. 
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Desafios SeguraNet 



▫ Objetivos da sessão  
 (Re)conhecer situações de risco associadas à utilização das TIC; 
 Conhecer formas de evitar/minorar situações de risco; 
 Refletir sobre os nossos próprios comportamentos online. 
 

▫ Metodologia: discussão em pequeno grupo e apresentação final das conclusões 
 Definir todas as palavras relacionadas com TIC que aparecem no texto; 
 Colocar-se no lugar da personagem; 
 Detetar problemas relacionados com a situação; 
 Indicar as ações para minimizar os riscos associados; 
 Relatar situações idênticas que conheçam. 
 Trabalho em pequeno grupo: 3 a 5 elementos); 
 Cada grupo deverá eleger/designar um porta-voz, responsável por transmitir as 

opiniões dos elementos do grupo; 
 Aceder aos alertas aqui: http://biblio.esrbp.pt/ 
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Desafios SeguraNet – Alertas 

http://biblio.esrbp.pt/
http://biblio.esrbp.pt/


O que farias? 

 

http://www.seguranet.pt/alertas-2013-14 

 

Tu decides por onde vais. 
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Novas Tiras BD 

www.facebook.com/seguranet 
http://www.seguranet.pt/tiras-seguranet 
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Alertas 2015 – situação 1 

Game over/€? 

 

 

 

 

• O que farias? 
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Alertas – situação 2 

Partilhar tudo no 
Facebook… 

 

 

 

• O que farias? 
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Alertas – situação 3 

Sacar o trabalho na net 
e dizer ao colega para 
ele fazer o mesmo. 

 

 

• O que farias? 
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Alertas – situação 4 

Passar o nível do jogo 
ou ir jogar à bola? 

 

 

• O que farias? 
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Alertas – situação 5 

Comprar um telemóvel 
mais barato. Será 
seguro? 

 

 

• O que farias? 
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Alertas – situação 6 

Guardar trabalhos 
numa pen segura. 

 

 

 

• O que farias? 
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Everyones knows Sarah 

• Vídeo que alerta para os perigos de 
disponibilizar imagens pessoais online. 

▫ http://www.seguranet.pt/repositorymodule/colle
ction_view/id/68/ 
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Recursos: vídeo minuto seguro  

• Repositório de vídeos: 
http://videos.sapo.pt/search.html?word=minut
o+seguro 

• Cyberbulling : 
http://videos.sapo.pt/CiWBorMMfYJ8rk1eSCLk 
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Recursos: documentos diversos 

 
• Manual: Tu e Internet - publicação sobre o (ab)uso, 

crime e denúncia 
▫ http://www.pgr.pt/grupo_soltas/Actualidades/2013/

Tu_%20e_a_Internet_Brochura.pdf 
 
 
 
 

Outros recursos: 
http://www.seguranet.pt/repositorymodule/category
_view/id/2/ 
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Passe de alunos 

• Código - Passe de professor 

▫ Bb*=z!xoyS 

• Código - Passe de alunos  

▫ BFSTfvy2+* 

 

• Atividades 2013/14. 

▫ nome de utilizador para entrar no sistema 

▫ mariacristinix@gmail.com. 
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Ao longo desta apresentação, foram indicadas as fontes nas hiperligações e na 

legislação de base. 

Legislação nacional:  

 Lei n.º 16/2008 de 1 de Abril, ou Código do Direito de Autor e dos Direitos 

Conexos 

 Convenção de Berna de 1886 

 Comprendre le droit d´auteur et les droits connexes, Publication de l’OMPI 

N° 909(F) ISBN 978-92-805-1616-6, disponível aqui 

http://www.wipo.int/freepublications/fr/intproperty/909/wipo_pub_909.p

df 

 Lições do Professor Manuel Matos Rocha na cadeira de Ensino Eletrónico e 

Direitos de Autor, FCSH da UNL, ano letivo 2008-2009.  

 

As fotografias não referenciadas são originais de Cristina Meneses. 

 

Obrigada pela vossa atenção, colaboração e interesse. 
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